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 ב "תשפ כד' ניסן
 2022 אפריל  27 שני יום

 
 וועדת התקשרויות 

 2022 לאפריל 27 – מיום ה   פרוטוקול
      

 :נוכחים       משתתפים: 

 מלי פול, מנהלת רכש וחוזים       ויו"ר הוועדה עיאד אבו עשיבה, גזבר 

    וחברת וועדה  חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה 

 וחבר וועדה   עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 על סדר היום:

 ביישוב תראבין    903+906מגרשים  2מדידת  .1
 מתכנן חשמל למטש דריגאת  .2
 

 ביישוב תארבין  903+906שים מגר 2מדידת הנדון: 

 לגני ילדים 

,  1958  -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה  8)3בהתאם לסעיף  

"( באמצעות ועדת התקשרויות, פנתה לקבלת הצעות  המועצה המועצה האזורית אל קסום )להלן: "

  903+906:  יםוצאת היתר בניה לשני מגרשעבור מדידה להליך ה  מודד מוסמךלמתן שירותי  מחיר  

 . ביישוב תראבין

 דונם  1.248, שטח המגרש  701/03/28לפי תכנית  906ש מגררקע: 

תכנית  903/3מגרש   חל/  48/305/02/27  לפי  חלוקה  המגרש    13ותשריט  את  לארבעה    903שחילק 

 והתקבלו ההצעות הבאות:     . דונם 1.22בשטח של   903/3. המגרש המבוקש למדידה הוא שיםמגר

 מע"מ +סה"כ  שם הספק

   ₪ 11,800 קו מדידה  

 ₪   4,800 פוטו מאפ בע"מ 
 ₪   8,100 גיאופורמציה 

 ₪   9,000 גיא פוינט  

   ₪ 9,500 אלקא  

   ₪ 2,400 זוהדי 

 לא הגישו  מציעים מהמאגר  10+

 

 מחיר.  100%ה: חירת זוכב אמות מידה ל

  903+906דידה של שני מגרשים  בנושא מהצעות מחיר  6 מצ"ב" חוות דעת מהנדסת המועצה:

 בתנאי הסף". די . עומד המציע הזול ביותר מבין ההצעות א.זוה ממליצה להתקשר עם. בתארבין

 החלטת הוועדה:

  לא כולל₪  2,400"( בסכום של  א.זוהדיהוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר ) להלן "

   מע"מ.

. כמו כן,  עמידה בתנאי הסף המקצועייםהוועדה מסתמכת על הדוא"ל של המהנדסת כי בדקה  

 י המאגר. תנאי הסף בגינו אושרו ע" מדובר בספק המופיע במאגר הספקים ו
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משמעותי בין הספקים השונים  ה פער ה  בשלהשירותים מפורט וברור  שמפרט ף ל אבנוסף, ע 

שיחת הבהרה עם הזוכה טרם ההתקשרות עימו ע"מ לוודא  לקיים  מהמהנדסת הוועדה מבקשת 

 הבנה והפנמה של כלל השירותים.

 מתכנן חשמל מט"ש דריג'את  הנדון: 

,  1958  -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה  8)3בהתאם לסעיף  

"( באמצעות ועדת התקשרויות, פנתה לקבלת הצעות  המועצה המועצה האזורית אל קסום )להלן: "

 והתקבלו ההצעות הבאות:   ת ש דריג'אמתכנן חשמל עבור מט"למתן שירותי  מחיר 

 מע"מ +סה"כ  שם הספק

   ₪ 13,500   אלטק

   ₪ 9,500 אלי שטיינברג 
   ₪ 23,000 אפ.אמ הנדסה  

   ₪ 19,600 אפרו 

   ₪ 7,100 באום הנדסה  

 48,000 טופז

   ₪ 28,000 נעים בדרך  

 

 מחיר.  100%ה: חירת זוכב אמות מידה ל

, משה באום. המציע עומד  ממליצה להתקשר עם המציע הזול יותר" חוות דעת מהנדסת המועצה:

 בתנאי הסף"  

 החלטת הוועדה:

לא  ₪    7,100של "( בסכום  הנדסה  ם אובהוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר ) להלן "

   מע"מ. כולל

בדקה   כי  המהנדסת  של  הדוא"ל  על  מסתמכת  המקצועייםהוועדה  הסף  בתנאי  כן,  עמידה  כמו   .

 י המאגר. תנאי הסף בגינו אושרו ע" מדובר בספק המופיע במאגר הספקים ו

משמעותי בין הספקים השונים הוועדה  ה  פער ה  בשלהשירותים מפורט וברור    שמפרטף  ל אבנוסף, ע 

הבנה  לקיים    מהמהנדסתמבקשת   לוודא  ע"מ  עימו  ההתקשרות  טרם  הזוכה  עם  הבהרה  שיחת 

 והפנמה של כלל השירותים.

 

 :הערה 

 . מכרזים   ועדת   בספר   מצוי  הנוכחים   ובחתימת   יד   בכתב   רשום   פרוטוקול 

      מלי פולרשמה : 


